
Przełącznik blokowania osłony 440G-MZ
Z wbudowaną technologią GuardLink i funkcją odblokowania 
ewakuacyjnego (Escape Release)

Przełącznik blokady osłony Allen-Bradley® 440G-MZ, produkcji Rockwell 
Automation, pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa personelu i jest 
przeznaczony do stosowania z osłonami ochronnymi wielu typów, 
w tym z osłonami pełnowymiarowymi, umożliwiającymi dostęp całym 
ciałem do obszaru chronionego, gdzie często potrzebna jest duża siła 
trzymania, szeroka tolerancja na niewłaściwe ustawienie osłony oraz opcja 
odblokowania ewakuacyjnego. 

440G-MZ ma wbudowaną technologię GuardLink®, dzięki czemu 
jest urządzeniem inteligentnym, oferującym możliwość korzystania 
z powiadomień i diagnostyki specyficznej dla danego produktu. 
Zredukowane okablowanie upraszcza instalację i zapewnia doskonałą 
integrację za pośrednictwem adaptera komunikacyjnego Ethernet/IP 
oraz urządzenia z logiką bezpieczeństwa, po podłączeniu do systemu 
GuardLink za pomocą pasywnego złącza. Może także działać jako 
urządzenie OSSD, podłączone bezpośrednio do urządzenia z logiką 
bezpieczeństwa lub urządzenia z we/wy bezpieczeństwa. Wyjścia 
bezpieczeństwa OSSD lub GuardLink są zasilane tylko wtedy, gdy 
przełącznik jest zamknięty lub zablokowany. 

Wyłączniki bezpieczeństwa 440G-MZ posiadają certyfikat TÜV, SIL 3, 
PLe, Cat 4 – to najwyższy poziom bezpieczeństwa do monitorowania 
położenia drzwi i blokowania osłon. Zastosowanie aktywatorów RFID 
pozwala zapobiec ich nieuprawnionej podmianie, zgodnie z normą 
ISO 14119. Typowe zastosowania to: maszyny otoczone ogrodzeniem 
obwodowym z drzwiami zapewniającymi dostęp całym ciałem (na 
przykład zrobotyzowane maszyny montażowe lub pakujące), maszyny 
z wbudowanymi pełnowymiarowymi drzwiami (na przykład maszyny do 
butelkowania) oraz małe i średnie maszyny CNC.

Właściwości i zalety
• Zoptymalizowany pod kątem możliwości 

dostępu całym ciałem

• Duża siła trzymania 2500 N do 
zablokowania pełnowymiarowych drzwi 
osłony 

• Opcjonalna funkcja odblokowania 
ewakuacyjnego, umożliwiająca szybkie 
i łatwe wyjście osoby, która została 
zamknięta w obszarze chronionym 

• Aktywator przełącznika z bolcem 
ryglującym może poruszać się w wielu 
osiach, co ułatwia zachowanie tolerancji 
+/- 5 mm dla niewłaściwego ustawienia

• Możliwość elastycznego dostosowania, 
aby spełnić wszystkie potrzeby 
użytkowników

–  Może działać jako samodzielne 
urządzenie (5-stykowe złącze OSSD) lub 
w systemie GuardLink 

–  Dogodny montaż w trzech punktach na 
drzwiach uchylnych lub przesuwnych

• Integracja z siecią za pomocą adaptera 
komunikacyjnego EtherNet/IP 
i przekaźnika bezpieczeństwa

• Aktywatory z unikalnym (wysokim) lub 
standardowym (niskim) kodowaniem 
RFID zapewniają dowolny wybór poziomu 
zabezpieczenia przed nieuprawnionym 
dostępem

• Dobrze widoczne (w zakresie 270°) 
diody LED informują o stanie połączenia 
i urządzenia (LINK i DEVICE)

• Stopień ochrony: IP65, IP66, IP67, IP69k

• SIL 3, poziom wydajności PLe, CAT 4 – 
najwyższy poziom bezpieczeństwa

Co to jest GuardLink? 
GuardLink to protokół komunikacyjny, który 
łączy funkcje bezpieczeństwa z systemem 
The Connected Enterprise. Allen-Bradley® 
Guardmaster® to inteligentne urządzenia 
zabezpieczające z technologią GuardLink, 
zapewniające dostęp do informacji, 
zaawansowane funkcje i elastyczność 
zastosowania, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezpieczeństwa i wydajności 
maszyn i urządzeń w całym zakładzie.
• Kontekstowe podejście do diagnostyki 

w czasie rzeczywistym usprawnia 
rozwiązywanie problemów

• Prosta integracja z architekturą  
EtherNet/IP Rockwell Automation

• Szeregowe połączenie maks. 32 
urządzeń zabezpieczających, bez utraty 
integralności bezpieczeństwa lub braku 
powiadomień



Urządzenie z technologią GuardLink oferuje zaawansowane funkcje, takie jak:

•   Powiadomienia – można łatwo zidentyfikować, które połączone 
urządzenia zadziałały

•   Diagnostyka – stan gotowości do zablokowania, próby zablokowania 
lub odblokowania, osiągnięcie maksymalnego/minimalnego napięcia 
wejściowego, aktywator niesparowany

•   Informacja o błędzie – brak blokady/odblokowania, kody błędów 
uruchamiania, błąd wykrywania aktywatora, błąd wykrywania bolca 
ryglującego, przekroczenie  
maksymalnego/minimalnego napięcia wejściowego

•   RESET i ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE urządzenia w sieci 
połączonych urządzeń można wykonać zdalnie za pomoca interfejsu HMI

Wybór produktów

Typ modelu

Wyjścia 
(bezpie-

czeństwa/
pomocnicze)

Napięcie 
solenoidu Aktywator Typ połączenia

Siła 
trzymania 

(Fzh)
Nr katalogowy**

Zasilanie w celu 
odblokowania 2 x PNP  

(0,2 mA maks.),  
Bez 

pomocniczego

24 V DC*

RFID, 
standardowe

Kabel typu pigtail 
z 5-stykowym 

szybkozłączem M12
2500 N

440G-MZS20SNRJ

RFID, unikalne 440G-MZS20UNRJ

Zasilanie w celu 
zablokowania

RFID, 
standardowe 440G-MZS20SNLJ

RFID, unikalne 440G-MZS20UNLJ

Model
Nr 

katalogowy

Wspornik montażowy do aktywatora – 
w kształcie litery L

440G-MZAM1

Wspornik montażowy do aktywatora – 
w kształcie litery Z

440G-MZAM2

Wspornik montażowy do przełącznika 440G-MZAM3

Kłódka (akcesoria) 440G-MZAL

Przycisk zamienny 440G-MZRBU

Śruba zamienna 440G-MZRSC

Pomocnicze narzędzie 
odblokowujące

440G-MZAT

Akcesoria
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*Użyć zasilacza Ue 24V DC +10%/-15% Klasa 2 PELV.
**Dodać „E” na końcu nr kat., aby zamówić wersję ewakuacyjną.

Model 440G-MZ z technologią GuardLink łączy się z systemem GuardLink za 
pomocą pasywnego złącza. Kombinacje pasywnych i inteligentnych złączy 
można łączyć szeregowo, używając standardowego okablowania ze złączami 
M12. System połączonych urządzeń łączy się z systemem The Connected 
Enterprise za pośrednictwem interfejsu Ethernet oraz nadrzędnego 
urządzenia bezpieczeństwa GuardLink. 

Opis Nr katalogowy

1 Interfejs sieciowy EtherNet/IP 440R-ENETR

2 Podwójny GuardLink (DG), przekaźnik bezpieczeństwa/urządzenie nadrzędne 440R-DG2R2T

3 Kabel połączeniowy ze złączem 5-stykowym, łączący urządzenie nadrzędne 
bezpieczeństwa z pierwszym złączem 889D-F4NE-2*

4 Złącze GuardLink 400S-SF5D

5 Bezstykowy przełącznik bezpieczeństwa SensaGuard 440N-Z21

6 4-stykowy kabel połączeniowy pomiędzy złączami 889D-F4NEDM-2*

7 Pasywne złącze 440S-PF5D

8 5-stykowy kabel połączeniowy pomiędzy urządzeniami i złączami (opcjonalny)** 889D-F5NCDM-2*

9 Terminator 898D-418U-DM2

10 Przełącznik bezpieczeństwa GuardLink 440G-MZ

Komponenty systemu GuardLink

* Dostępne są również inne standardowe lub dopasowane do potrzeb użytkownika długości.  
Więcej informacji na temat całej rodziny produktów z grupy urządzeń połączeniowych można znaleźć na stronie:  
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices.

**Kabel połączeniowy można podłączyć pomiędzy złączem a urządzeniem, ale nie jest on używany w tym przykładzie.
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* Używane tylko w modelach z odblokowaniem ewakuacyjnym 
Narzędzie nie jest dostępne w zestawie zespołu przełącznika i należy 
je zamówić oddzielnie.
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